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Informare privind situația epidemiologică în unitățile de învățământ din județ 

 
În ziua de miercuri a fiecărei săptămâni se centralizează, la nivelul județului și se transmite la 
Ministerul Educației situația epidemiologică existentă în unitățile de învățământ. 
Miercuri, 22 septembrie 2021, scenariile de funcționare (cf. Ordin comun ME/MS 5196/1756 din 
3 septembrie 2021) și situația epidemiologică în unitățile de învățământ din județul Bistrița-
Năsăud se prezită astfel: 
 

SCENARIUL 1: incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau 
egală cu 6/1000 de locuitori  
(participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în 
unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție) 

Număr de unități de învățământ în scenariul 1 297 

Număr de preșcolari/elevi în scenariul 1 47153 

  

SCENARIUL 2: incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 
6/1000 de locuitori până la instituirea stării de carantină la nivelul localității 
(a. participarea zilnică cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor  
antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor din învățământul special, cu respectarea și aplicarea 
tuturor normelor de protecție 
b. participarea zilnică, în sistem on-line, a tuturor elevilor, cu excepția celor din învățământul 
special) 

Număr de unități de învățământ în scenariul 2 0 

Număr de preșcolari/elevi în scenariul 2 0 

  

SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ 

Număr copii/elevi care studiază on-line 
(motivat medical) 

23 

Număr copii/elevi confirmați Covid-19 45 dintre care 2 preșcolari 

Număr personal confirmat Covid-19 
35, dintre care 26 de cadre didactice și 9 
personal didactic auxiliar și nedidactic  

Număr clase/grupe cu activitatea față-în-față 
suspendată ca urmare a cazurilor confirmate 

44 

Număr copii/elevi din clasele/grupele cu 
activitatea față-în-față suspendată ca urmare 
a cazurilor confirmate  

1069 

 
Situația epidemiologică din unitățile de învățământ este într-o continuă dinamică. 
Scenariile de funcționare ale unităților de învățământ se actualizează săptămânal, cu referință 
la fiecare zi de vineri, în funcție de situația privind evoluția epidemiologică publicată pe site-ul 
DSP BN.   
În acest moment, toate unitățile de învățământ din județ funcționează în scenariul 1. 
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